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ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ?

Ο θνξηόο είλαη έλα αξραίν παξάζηην, ην νπνίν είλαη γλσζηό ζηνλ άλζξσπν 

από ηόηε πνπ μεθηλνύλ νη κλήκεο ηνπ. Ιδηαίηεξα θνηλό κέρξη ηνλ 2ν Παγθόζκην 

Πόιεκν, ην έληνκν θαηλόηαλ λα έρεη εμαθαληζηεί ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ιόγσ 

ηεο αξρήο ησλ πξώησλ ζπλζεηηθώλ ρεκηθώλ εληνκνθηόλσλ θαη ηεο 

εμάπισζεο ησλ πξνόδσλ ζηελ πγηεηλή θαη ησλ ζπλζεθώλ δσήο. Όκσο, ζην 

δεύηεξν κηζό ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, νη θνξηνί έθαλαλ κηα απξόζκελε 

επαλεκθάληζε ζε όιν ηνλ αλεπηπγκέλν θόζκν, θαη γξήγνξα απνηέιεζαλ 

πεγή ελόριεζεο θαη αλεζπρίαο γηα ηνπο αλζξώπνπο γηα αθόκε κηα θνξά.
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ΠΩ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ?

Κνξηνί (Cimex tularis) 

Κνξηνί κε πξνλύκθεο θαη απγά Κνξηόο ζε πιέγκα Κνξηνί κε πξνλύκθεο θαη απγά
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ΠΩ ΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΔΣΔ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΩΝ ΚΟΡΙΩΝ?

• Σε δεδνκέλε ζηηγκή, κία από ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζόδνπο είλαη ε ρξήζε εληνκνθηόλσλ, 
όκσο, απηά έρνπλ αξθεηνύο πεξηνξηζκνύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ε δπζθνιία λα 
εηζρσξνύλ ζηηο ραξακάδεο θαη εθηόο ησλ άιισλ, νη πηζαλέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 
ή θαη ε θαηαζηξνθή ησλ πιηθώλ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή.

• ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηα εληνκνθηόλα δελ είλαη απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηα 
απγά θαη είλαη ελεξγά κόλν ζηα ελήιηθα έληνκα θαη ζηηο πξνλύκθεο. ε άιιεο πάιη 
πεξηπηώζεηο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηέηνηνο ώζηε ην ελεξγό 
ζπζηαηηθό λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θηάζεη απνηειεζκαηηθά ηα βάζε ησλ ζρηζκώλ θαη ησλ 
ξσγκώλ ζηηο νπνίεο θξύβνληαη ηα έληνκα, κε κεησκέλα απνηειέζκαηα.

4



ΛΤΗ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΩΝ ΚΟΡΙΩΝ

Σα έληνκα απηά ζηηο κέξεο καο βξίζθνληαη ζε έμαξζε ζηα μελνδνρεία, ζηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, αθόκα 
θαη ζηηο δεκόζηεο κεηαθνξέο, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε επείγνλ θείκελν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Η παξνπζία 
ηνπο απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, αθόκα θαη ζηηο επξσπατθέο ρώξεο.

ηα έληνκα αξέζεη λα θσιηάδνπλ ζε ραξακάδεο θαη ζε θνηιόηεηεο ζηα θξεβάηηα θαη ηνπο θαλαπέδεο. 
Κξύβνληαη ζε πηπρέο ζηα ζηξώκαηα, ζε ζρηζκέο θαη ξσγκέο, ζηα ειαηήξηα ή πίζσ από ην πξνζθέθαιν ηνπ 
θξεβαηηνύ, αλάκεζα ζηηο ηάβιεο, ζε πίλαθεο, ζε ζνβαηεπηά, αθόκε θαη ζε ειεθηξηθά θαιώδηα θαη δηαθόπηεο.

Δπαγγεικαηίεο ηεο απνιύκαλζεο γλσξίδνπλ πόζν επίκνλνη είλαη νη θνξηνί. Ο ππέξζεξκνο μεξόο 
αηκόο ηνπ Cimex Eradicator έρεη απνδεηρζεί κηα θαηλνηόκα θαη απνηειεζκαηηθή ιύζε εμάιεηςεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 
Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην είδνο ηνπ αηκνύ, ην νπνίν αθνύ παξαρζεί κέζα 
ζην κπόηιεξ/ ιέβεηα όπσο ζηα ζπκβαηηθά κεραλήκαηα, ζεξκαίλεηαη επηπιένλ κέζα ζην αθξνθύζην
δηαλνκήο (παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα ηεο Polti)  κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ησλ 180 C. 

Η ξνή ηνπ αηκνύ ζηνπο 180 C είλαη ηθαλή λα εμνληώζεη ελήιηθνπο κηθξννξγαληζκνύο, ηηο 
πξνλύκθεο αιιά θαη ηα απγά ηνπο πξνθαιώληαο ηνπο ζεξκηθό ζνθ.
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CIMEX ERADICATOR 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2017

Σν Cimex Eradicator είλαη κηα ηερλνινγηθή θαη νηθνινγηθή 

ιύζε γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εληόκσλ. Σα εξγαζηεξηαθά θαη 

ηα ηεζη πεδίνπ δείρλνπλ όηη ε ξνή ηνπ ππεξζεξκαηλόκελνπ

αηκνύ πνπ παξάγεηαη από ην Cimex Eradicator, είλαη 

δπλαηό λα εμνπδεηεξώλεη ην 100% ησλ απγώλ θαη κηα 

εμαηξεηηθά αθξηβή πνζόηεηα ησλ θηλεηώλ ζηαδίσλ κε έλα απιό πέξαζκα.

 Υσξίο ρεκηθά

 ύζηεκα ππεξζεξκαηλόκελνπ αηκνύ: παγθόζκηα παηέληα ηεο 
Polti

 Κακία επαθή κε ηελ επηθάλεηα

 Αθαηξεί ηελ άζρεκε κπξσδηά ησλ θνξηώλ θαη άιισλ παξαζίησλ
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CIMEX ERADICATOR 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Δηδηθό θαπάθη αζθαιείαο (παηέληα Polti) 

 Αθνπζηηθό ζήκα(βνκβεηήο) όηαλ εμαληιεζεί ην λεξό 

 Φσηεηλόο ιακπηήξαο πξνεηδνπνίεζεο «εηνηκόηεηαο αηκνύ» 

 Φσηεηλόο ιακπηήξαο πξνεηδνπνίεζεο «έιιεηςεο λεξνύ» 

 Μαλόκεηξν 

 Αθξνθύζην αηκνύ (παηέληα Polti), κε ζάιακν ειεγρόκελεο εθηόλσζεο γηα παξαγσγή 
ππέξζεξκνπ μεξνύ αηκνύ έσο 180 θαηά ηελ εθξνή. 

 ύλδεζε ηεο θηάιεο κηαο ρξήζεο κε απνιπκαληηθό δηάιπκα HPMED, θάησ από ην 
αθξνθύζην αηκνύ 

 Δλζσκαησκέλε βάζε ζηήξημεο 

 Δξγνλνκηθή καιαθή ιαβή 

 Γηαθόπηεο απειεπζέξσζεο αηκνύ κε ζπζθεπή θιεηδώκαηνο αζθαιείαο 

 2 θηάιεο ησλ 50 ml HPMed κε απνιπκαληηθό δηάιπκα 

 Δηδηθό εξγαιείν πύθλσζεο ηνπ εμεξρνκέλνπ πιηθνύ θαη θακππισηό εξγαιείν γηα 
δπζπξόζηηεο γσλίεο 

 Γάληηα πξνζηαζίαο 

 ύληνκνο νδεγόο γηα ηελ απνιύκαλζε 

 Πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα γηα θαζάξηζκα (πξνζαξκνδόκελα ζην κπόηιεξ αηκνύ) 
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CIMEX ERADICATOR 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

 Λέβεηαο από αλνμείδσην αηζάιη 18/10 

 Μέγηζηε πίεζε. 4 Bar

 Υσξεηηθόηεηα ιέβεηα : 2,9 lt

 Υσξεηηθόηεηα ρξήζεο: 2lt 

 πλερήο ξύζκηζε αηκνύ από 0 έσο 110g/min 

 Ιζρύο ιέβεηα: 1500W / ηζρύο πηζηνιηνύ εθαξκνγήο 

αηκνύ: 750W

 Γηαζηάζεηο ζπζθεπήο (κε ηξνρνύο): Ø 36x42cm 

 Βάξνο: 4,9 Kg
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CIMEX ERADICATOR 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ):
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Τγξό Hpmed Βνύξηζα θαζαξηζκνύ

ύληνκνο νδεγόοπκππθλσηέο αηκνύ Καλάηα γεκίζκαηνο

πεξηζηξεθόκελεο ξόδεοΓάληηα



CIMEX ERADICATOR 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ:
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πηξάι
σιήλεο 

πξνέθηαζεο

Βνύξηζα παηώκαηνο
Μηθξή βνύξηζα 

ζηξσκάησλ 

Αθξνθύζην (πηζηόιη) γηα 

ιεπηνκέξεηεο

Δμάξηεκα ηδακηώλ κηθξό-κεγάιν

Παλί θαη ιαζηηρσηό

παλί

• Γηα όζνπο έρνπλ ήδε ην Cimex Eradicator, 
πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα γηα 
βαζύ θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ζε 
επηθάλεηεο όπσο: ραιηά, κνθέηεο, ηνίρνπο, 
πιαθάθηα θαη γεληθά γηα ιεπηνκέξεηεο (αξκνί, 
θέηεο θαινξηθέξ, θνύξλνο θνπδίλαο, θ.α.).



ΤΠΔΡΘΔΡΜΟ ΞΗΡΟ ΑΣΜΟ

ην εζσηεξηθό ηνπ κπόηιεξ ηνπ αηκνθαζαξηζηή Cimex ή ηνπ αηκνθαζαξηζηή 3.0, ην λεξό 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αηκό. Ο αηκόο πεξλά από έλαλ ζσιήλα θαη θηάλεη ζην αθξνθύζην

παξνρήο, πνπ απνηειεί παγθνζκίσο παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα: κηα ειεγρόκελε έθηαζε, 

ζπζθεπή πνπ αληαιιάζζεη αηκό θαη είλαη ηθαλό γηα:

1) λα ππεξζεξκάλεη ηνλ αηκό έσο ηνπο 180 C

2) λα κεηώζεη ην επίπεδν ηεο πγξαζίαο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν

Σν αθαηξνύκελν κπνπθάιη ηνπ HPMed ζπλδέεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ αθξνθύζηνπ

παξνρήο θαη απειεπζεξώλεη ην πγξό ράξε ζην θαηλόκελν Venturi.
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WORLD-WIDE POLTI PATENT

UP TO 180° C OVER-HEATED

SATURED DRY STEAM



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

• ε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε πεηξακαηηθό πεξηβάιινλ θαη ζε εμέηαζε πεδίνπ, έρεη απνδεηρζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ππεξζεξκαηλόκελνπ μεξνύ αηκνύ ζηελ άκεζε εμάιεηςε ησλ πξνζβνιώλ 

από έληνκα.

• Μηα απιή ζεξαπεία κε ππεξζεξκαηλόκελν μεξό αηκό ζην θνξέα, ζε κηα ηαρύηεηα 4 ηληζώλ αλά 

δεπηεξόιεπην, εμάιεηςε όια ηα ππάξρνληα απγά (100%) θαη κηα κεγάιε πνζόηεηα (πεξίπνπ 90%) 

ησλ ελήιηθσλ εληόκσλ θαη ησλ πξνλπκθώλ.

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΠΔΡΘΔΡΜΟΤ, ΞΗΡΟΤ ΑΣΜΟΤ:

ΠΡΙΝ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ/ ΜΔΣΑ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΡΙΝ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ/ ΜΔΣΑ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

ΔΝΣΟΜΑ ΑΤΓΑ
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ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΜΔΘΟΓΟΙ VS CIMEX ERADICATOR 

24/04/2017POLTI SpA | Export Department

13

υμβατικές Μέθοδοι Cimex Eradicator

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Πιθανζσ αρνητικζσ επιπτϊςεισ ςτην ανθρϊπινη 
υγεία: κίνδυνοσ ειςπνοήσ και  επαφήσ με χημικζσ 
ουςίεσ.
Εφαρμογή ςτην απουςία ανθρϊπων. Χρήςη μζςων 
ατομικήσ προςταςίασ, όπωσ γάντια ή μάςκεσ.

Μζθοδοσ με χαμηλή περιβαλλοντική 
επίπτωςη.
Δεν ζχει αρνητικζσ επιπτϊςεισ ςτην υγεία, 
είτε με ειςπνοή είτε με επαφή.
Μπορεί να εφαρμοςτεί με την παρουςία 
ανθρϊπων. Δεν υπάρχει λόγοσ  χρήςησ 
μζςων ατομικήσ προςταςίασ.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ το τζλοσ τησ εφαρμογήσ  κρίνεται απαραίτητοσ ο 
αεριςμόσ των χϊρων για οριςμζνεσ ϊρεσ προτοφ 
επαναχρηςιμοποιηθοφν

Οι χϊροι μποροφν να χρηςιμοποιοφνται 
αμζςωσ μετά την ολοκλήρωςη τησ 
διαδικαςίασ καθαριςμοφ. 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Χάρη ςτην αδιάβροχη κηρϊδη επίςτρωςη του 
εξωςκελετοφ τουσ, οι κοριοί δεν είναι αρκετά 
ευαίςθητοι ςε χημικά ςυςτατικά και ζχουν πλήρη 
ανοςία ςτουσ μηχανιςμοφσ  των εντομοκτόνων με 
βάςη την κατάποςη. Σισ περιςςότερεσ φορζσ τα 
φυτοφάρμακα δεν είναι αποτελεςματικά εναντίον 
των αυγϊν. 

Οι κοριοί είναι πολφ ευαίςθητοι ςτισ 
αλλαγζσ θερμοκραςίασ. Η ροή του ατμοφ 
ςτουσ 180°C μασ επιτρζπει την εξάλειψη 
τόςο των ενήλικων κοριϊν όςο και των 
προνυμφϊν τουσ και των αυγϊν τουσ.

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΗ Σα φυτοφάρμακα είναι ανίκανα να ειςζλθουν ςε 
βάθοσ κι ζτςι δεν μποροφν να φτάςουν τουσ 
επικίνδυνουσ μικροοργανιςμοφσ  ϊςτε να τουσ 
εξαλείψουν τελείωσ παρά μόνο μετά από 
επανειλημμζνεσ εφαρμογζσ.
Επίςησ, η παρατεταμζνη χρήςη των φυτοφαρμάκων 
θα δημιουργήςει μια αντίςταςη.

Σο ςυγκεκριμζνο ςφςτημα του ατμοφ 
φτάνει ςε όλεσ τισ ςχιςμζσ και τισ γωνίεσ 
που είναι πιο δφςκολο να καθαριςτοφν, 
εξαλείφοντασ ακόμη και κοριοφσ που 
κρφβονται ςε βάθοσ. Η αντίςταςή τουε
είναι αδφνατη καθϊσ οι κοριοί 
θανατϊνονται με θερμικό ςοκ που 
προκαλείται από τη θερμότητα του ατμοφ.



ΠΩ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΣΟ CIMEX ERADICATOR?

Η ξνή ηνπ ππεξζεξκαηλόκελνπ αηκνύ είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα εηζρσξήζεη ζε ζρηζκέο θαη ξσγκέο ή λα πεξάζεη 

από έλα ή δύν επίπεδα πθάζκαηνο ρσξίο λα εθηνπίδεη θαη λα ζθνξπάεη ηα έληνκα ζην ρώξν. Η ηδαληθή εθαξκνγή 

είλαη ν ςεθαζκόο από απόζηαζε 5-6 εθαηνζηώλ από ηελ επηθάλεηα, θηλώληαο ην κε ηαρύηεηα 10 εθαηνζηά αλά 

δεπηεξόιεπην. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ξνή ηνπ μεξνύ ππεξζεξκαηλόκελνπ αηκνύ δξα σο «ζαλαηεθόξα αθηίλα» 

ζθνηώλνληαο ηα έληνκα θαη ηα απγά ζε όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκόδεηαη. ηελ αλεύξεζε ησλ εληόκσλ, ε 

εθαξκνγή ηνπ μεξνύ αηκνύ ρξεηάδεηαη όρη κόλν ζηηο εκθαλείο κνιπζκέλεο πεξηνρέο αιιά θαη ζε όζεο ππάξρεη 

ππνςία γηα ηελ ύπαξμε εληόκσλ, αλ είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζνύλ κε ην κάηη. Η παξνρή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δύν 

εμαξηήκαηα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αηκνύ κεηώλνληαο ην πιάηνο θαη ζπγρξόλσο απμάλνληαο ηε δύλακε λα 

εηζρσξεί. Η ρξήζε ηνπο ζπλίζηαηαη ζε όιεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο ε ζπλεζηζκέλε ξνή ηνπ 

ππεξζεξκαηλόκελνπ μεξνύ αηκνύ δελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη αξθεηά βαζηά. Σν «ίζην» αμεζνπάξ είλαη απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, ελώ ην αμεζνπάξ «αγθώλα» ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπάληα, κόλν γηα ηα ζεκεία πνπ είλαη 

δύζθνια ζε πξόζβαζε. Πάλσ ζηε βαζηθή ζπζθεπή κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαη εμαξηήκαηα αηκνθαζαξηζηή 

πςειήο πίεζεο, πνπ λα παξέρνπλ πνιύ κεγάιε πίεζε αηκνύ. 

14



15

ΑΝΣΙΟ ΚΟΡΙΟΙ!
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Kωνσταντινουπόλεως 66  -546 41- ΤΗΛ.: 2310 85 30 30

Service: 2310 83 97 70  info@iron-vap.gr

www. iron-vap.gr  - :Iron Vap

Γείηε ιεπηνκέξεηεο ζην βίληεό καο: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYIIWiEBc7M&feature=youtu.be
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